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KURALLAR:  

 

1. Final ödevinizi, pdf dosyasına çevirerek yk.dizdarlar@gmail.com adresine gönderiniz. Lütfen, 

ödeve ilişkin sorularınızı yk.dizdarlar@gmail.com adresine yazın. 

2. Göndereceğiniz pdf dosyasının adı;  numaranız ve adınız soyadınız olsun.  

Örneğin; 17551998-isindizdarlar gibi  

Kimlik numaranıza hiç gerek yok. Fakülte numaranız benim için yeterli. 

3. Sorduğum her soruya ilişkin örnek, slaytlarda var. Lütfen, slaytları okuyun, çalışın.   

4. Lütfen, sözcükleri doğru kullanın ve doğru yazın. İfadeleriniz şüpheye ya da çelişkiye yer 

vermeyecek şekilde açık ve net olsun. Lütfen yazım kurallarına dikkat ediniz. Ödev 

yaptığınızı, bunun bir final sınavı olduğunu unutmayınız.   

5. İşlem gerektiren sorularda, işlemler açık açık gösterilmelidir. İşlemler gösterilmeden sadece 

sonuç yazıldığı takdirde puan verilmeyecektir.  

6. Hesaplamaları, işlemleri yaparken formülleri yazarken köşeli parantez, normal parantez, iç içe 

parantez gibi işaretlerden yararlanabilirsiniz. Böylece hem kendiniz hata yapmazsınız hem de 

ben okuyucu olarak işlemlerinizi daha iyi anlayabilirim.  

7. Soruları çözdüğünüzde sonucu ifade ederken, sonuçları yorumlayın, lütfen. Örneğin; 

kar/zarar = 5 yazıp bırakmayın. Bu 5, TL mi, dolar mı?, sterlin mi? Vb. belirtin.  

Ya da - 0,05 yazıp bırakmayın, bu 0,05 TL mi,  TL mi, dolar mı?, sterlin mi? vb.,  

Daha da önemlisi, kar mı zarar mı belirtin. % yüzde bir ifade mi? Azalış mı yükseliş mi 

belirtin ve yorumlayın.  

8. Lütfen rakamlarınızı doğru aktarın, senaryoda 8.000TL vermişseniz, 8000TL üzerinden işlem 

yapın. 800TL ya da 80.000TL üzerinden değil.  

9. Sizin yazacağınız örnekleri, örnek olayları veya geliştireceğiniz senaryoları başka bir 

arkadaşınızla paylaşmayınız. Aynı rakamları kullanmayınız. Takdir edersiniz ki söylediğiniz 

aynı cümleyi bile aynı kelimelerle ve aynı şekilde söylemek bile zorken, bir başkasının 

senaryosu ve kullandığı rakamlarla, aynı örnek olayı, aynı senaryoyu, aynı rakamlarla 

düşünmüş olmanız nerede ise olanaksızdır. Birbirinin aynı olan final ödevlerine kesinlikle 

kopya işlemi yapılacaktır. Uzaktan eğitim de olsa, sınavlar ödev şeklinde de yapılsa 

yönetmelikler geçerlidir. Dolayısıyla kendi örneklerinizi ya da senaryolarınızı kendiniz yazın. 
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Sınavdan sıfır alma riskinden korununuz. Başka arkadaşınızın hazırlamış olduğu örnekle, 

örnek olayla veya geliştirdiği senaryosu ile aynı olan örneklere, örnek olaylara ya da 

senaryolara ya da aynı kullanılan rakamlar bütününe yer verildiği takdirde kesinlikle kopya 

işlemi yapılacaktır.     

10. Mergene yüklediğim slaytlardaki örneklerin aynısını sınav kağıdınıza ya da sınav ödevinize 

yazdığınız takdirde ya da Prof. Dr. Hatice Doğukanlı’nın, Prof. Dr. Erdinç Altay’ın, Prof. 

Dr.Vedat Sarıkovanlık’ın kitabı gibi kaynak kitaplardaki örneklerin AYNISINI sınav 

kağıdına yazıp gönderdiğiniz takdirde kopya işlemi yapılacaktır, puan alamazsınız. Uygulama 

ödevi vermemizdeki amaç, slaytlardaki ya da kaynak kitaplardaki örneklerden yararlanarak, 

örnek verilen olayı ve örnek rakamları değiştirerek kendi yapacağınız örnek sorunuza 

uyarlayarak örnek soru hazırlayabilmeniz ya da senaryo yazarak uygulama yapabilmenizdir. 

Örnek ya da senaryo yazarken herhangi bir sorunuz olursa yk.dizdarlar@gmail.com 

adresinden bana ulaşabilirsiniz.     

11. Lütfen, göndermeden önce kağıtlarınızı en az birkaç kez daha okuyunuz. Birkaç kere daha 

gözden geçiriniz.  

12. Sadece bu ders için söylüyorum, ÖDEVİNİZİ KENDİNİZ YAPMANIZ kaydı ile, koşulu ile 

ailenizden birine ya da çevrenizden birine senaryolarınızı okutabilirsiniz, işlemlerinizi kontrol 

ettirebilirsiniz. Aslolan hatalarınızı görmeniz, doğruyu öğrenmeniz ve hatalarınızı 

tekrarlamaMAnızdır.  

BAŞARILAR DİLEYEREK SORULARINIZI VERİYORUM.  

KOLAY GELSİN. 

                                               

FİNAL (ÖDEV)   SORULAR (2020 -2021bahar dönemi) 

 

1. Bir proje yaparken temel amacınız nedir? /5p) 

2. Özsermayenin mi değeri/maliyeti/riski daha yüksektir yoksa borcun mu 

değeri/maliyeti/riski daha yüksektir.  Neden? Açıklayınız. (5) 

 

Mısır’daki akrabanızdan miras kaldığını öğrendiniz. Ancak, akrabanız bu mirasa sahip 

olabilmeniz için bazı koşullar öne sürmüştür. Koşul, miras bırakılan nakit 100.000TL size 

direk ödenmeyecektir. Ancak, bir işletme kurduğunuz takdirde sizin adınıza özsermaye olarak 

yatırılacaktır. Mirasa sahip olabilmek için bunun bir fırsat olduğunu düşünüp hayalinizdeki 

işletmeyi kurmaya karar verdiniz. Hayalinizdeki işletmeyi kurmak için 100.000TL nakit 

sermayenin yeterli olmayacağını düşünüyorsunuz. Bunun için en az 40.000TL’lik yeni hisse 

senedi ihraç etmeyi, en az 40.000TL’lik yeni tahvil ihraç etmeyi ve bankadan en az 

20.000TL’lik kredi almayı düşünüyorsunuz. (Dikkat, bu rakamlar projenizde 

kullanabileceğiniz en az rakamlar. Siz daha fazla sermayeye ihtiyaç duyuyorsanız, istediğiniz 

kaynağın miktarını artırabilirsiniz.) İşletmenizin yatırım projesini hazırlayınız.  

3. Proje fikriniz nedir (5puan)? 
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4. Ön değerlendirme aşamasından geçebilir mi? Neden? Eğer önfizibilite 

(öndeğerlendirme) aşamasından geçemiyorsa başka bir fikir üretiniz. Yapılması 

mümkün bir proje belirleyiniz (2puan).  

5. İşletmenizin fizibilite raporunu hazırlayınız. Bunun için;  

a) Duran varlık yatırımlarınızı belirleyiniz. (Bina, taşıt, demirbaş, makine, gibi 

varlıkları kaça satın alacaksınız, toplam duran varlık yatırımınız ne kadar olacak?) 

(1puan) 

b) Duran varlıklarınızı satın alırken yukarıda belirtilen en az nakit özsermayenizin, 

en az ihraç etmeniz gereken hisse senedi miktarının, en az ihraç etmeniz gereken 

tahvil miktarının ve en az bankanızdan alacağınız kredi miktarının üzerine hangi 

kaynaktan ne kadar ilave edeceksiniz? Kısacası, sermaye yapınız (pasif yapınız ya 

da toplam borç + özsermaye rakamınız ne olacak? Kalem kalem belirtiniz.) 

(1puan)? 

c) İhraç edeceğiniz tahvillerin maliyetini hesaplayınız (2p)  

d) Bankadan aldığınız kredinin maliyetini hesaplayınız. (2p)  

e) İhraç ettiğiniz hisse senedinin maliyetini hesaplayınız? (2p)  

f) Nakit özsermayenizin maliyeti ne kadardır (alternatif maliyetinizi belirtmeniz 

yeterlidir)? (2p) 

g) Ağırlıklı ortalama sermaye maliyetinizi hesaplayınız (5puan).    

h) Yıllık satış miktarınız ne kadar olacak? (Kendiniz tahmin ediniz) (1puan).  

i) Birim satış fiyatınızı belirleyiniz. (Kendiniz tahmin ediniz) (1puan) 

j) Yıllık satış rakamınızı bulunuz (1puan). 

k) Satın malın maliyeti ne kadar olacak? (Kendiniz tahmin ediniz.) (1puan) 

l) Pazarlama, dağıtım, satış, reklam gideriniz ne kadar olacak? (kendiniz tahmin 

ediniz) (1puan) 

m) Genel yönetim giderleriniz ne kadar olacak? (Yöneticinize, satış elemanınıza, 

koruma görevlinize vb.  yıllık ne kadar maaş ödeyeceksiniz?) (kendiniz tahmin 

ediniz) (1puan) 

n) Araştırma geliştirme gideriniz söz konusu mu? (kendiniz tahmin ediniz ya da olup 

olmayacağına karar veriniz.) (1puan) 

o) Bakım onarım vb gibi diğer faaliyet gideriniz var mı? Varsa, her birinin rakamını 

açık açık tahmin ediniz. (kendiniz tahmin ediniz ya da olup olmayacağına karar 

veriniz.) (1puan) 

p) Amortisman giderleriniz ne kadar olacak (2puan).  

q) Yatırım indiriminden yararlanacak mısınız? (cevabınız Evet ise, nakit akışlarının 

belirlenmesi konusunda anlatıldığı gibi gelir tablosunda rakamı göstermelisiniz.) 

(1puan) 

r) Vergi oranınız nedir? (2puan) 

6. Tahmini (proforma) bilançonuzu hazırlayınız (5puan).  

7. Tahmini (proforma) gelir tablonuzu ya da tablolarınızı hazırlayınız (5puan). 

8. Net karınızı bulunuz (5puan).  

9. Net nakit akışınızı /akışlarınızı bulunuz (5puan).  

10. Yatırım projenizi ortalama karlılık oranı yöntemine göre değerlendiriniz (5puan).  

11. Yatırımın projenizin geri ödeme süresini bulunuz (5puan). 



12. Yatırımın projenizin ıskontolanmış geri ödeme süresini bulunuz (5puan).  

13. Yatırımın projenizin net bugünkü değerini hesaplayınız (5puan). 

14. Yatırımın projenizin iç karlılık oranını bulunuz (5puan). 

15. Yatırım projenizin karlılık endeksini bulunuz (5puan).  

16. Yatırımı yapıp yapmayacağınıza değerlendirme yöntemlerine göre karar veriniz 

(5puan).  

Slaytlardaki yeni yatırımlar konusunda ve yeni yatırım projelerine ilişkin örneğin yer aldığı 

konuda verilen örneklerden yararlanabilirsiniz. (12. Hafta ve 14.hafta slaytlarında örnekleri 

bulabilirsiniz.) 

BAŞARILAR  



YATIRIM PROJELERİ ANALİZİ FİNAL SINAVI 

CEVAPLAR 

1)Projemin amacı; Ben bir meyve suyu üretim tesisi kurmak istiyorum bu tesisi kurarken 

öncelikli amacım insanlara en sağlıklı güvenilir ve en hızlı Ģekilde meyve sularımı ulaĢtırmak. 

Tabiki bir diğer amacım ise kurmuĢ olacağım iĢletmemin uzun dönemde kar elde ederek 

devam etmesini sağlamak.  

 2) Borcun değeri maliyeti ve riski daha yüksektir. Çünkü; örneğin aldığımız 100.000 TL 

borcun bize geri ödeme maliyeti faiz dolayısı ile yüksek olur. Aynı Ģekilde ödeyip 

ödeyememe riskimizde mevcuttur.  

3) Meyve suyu üretim tesisi kurmayı planlıyorum. Gıda sanayi grubunda faaliyet göstermek 

istiyorum. 

4)Evet projem ön değerleme aĢamasından geçer. Çünkü;  bu tesisi kurmak için yeterli 

sermayeyi sunduğumu ve gerekli tüm üretim elemanlarımı temin ettiğimi düĢünüyorum ayrıca 

Ülkemizde yetiĢtirilen meyve yetiĢtirilme çeĢitliliğini ve miktarını göz önüne alırsak buna 

karĢılık sektörde iĢlenen meyvelerin miktarı ve çeĢidi de her geçen gün artmaktadır.  

Ülkemizde iĢlenen meyve suyuna olan toplam talep miktarının her geçen gün arttığı da 

düĢünülürse sektörün büyüme hızı ve miktarı da rahatlıkla artabilir.   

5) A) 

DURAN VARLIKLAR 

BİNA………………………………. 400.000 TL 

DEMİRBAŞ………………………...50.000 TL 

MAKİNE……………………………100.000 TL 

TAŞIT………………………………..80.000 TL 

TOPLAM…………………………....630.000 TL 

B) Duran varlıklarımızı satın alırken  bir kısmını öz sermaye ile , bir kısmını da kredi ile 

finanse etmeyi planlıyorum. Borcu Türkiye Garanti Bankasından % 1,69 faizle 100.000 TL 36 

ay vadeyle alınacaktır. ġirketimiz yeni olduğu için tahvil ve hisse senedinden kaynak almayı 

düĢünmüyorum.  

Öz sermaye+ Borçlar 

Öz sermaye: 530.000 TL 

Borçlar: 100.000 TL 

 

C) ġirketimiz yeni olduğu için tahvil almadım. 



D) Yıllık maliyet=  % 27.71 

E) ġirket yeni olduğu için hisse senedi alınmadı. 

F) 100.000 TL 

G) AOSM= (Borcun Toplam Yatırım Tutarı İçindeki Oranı )*(Borcun Maliyeti)+ (Öz 

sermayenin Toplam Yatırım Tutarı İçindeki Oranı )* Öz Sermayenin Maliyeti 

AOSM= (100.000/630.000)* 27.11+ (100.000/630.000)* 14.75 

=(0.1587*27.11)+(0.1587*14.75) 

=4.302357+ 2.340825 

= 6.64     = %7 

H) Yılda 500.000 birim meyve suyu üretimi yapılacak 

İ) Birim satıĢ fiyatı 5 TL dir. 

J) Yıllık satıĢ rakamı :  500.000 * 5 =  2.500.000 TL 

K) Satılan Malın Maliyeti:  200.000 TL 

L) Pazarlama Dağıtım ve satıĢ giderleri: 10.000 TL 

M) Genel Yönetim Giderleri: 20.000 TL 

N) AraĢtırma GeliĢtirme Giderleri: 20.000 TL 

O) Bakım Onarım Giderleri:  Bakım ve onarım giderleri olacaktır. 

Bunlar Bina, tesis, makine ve donatım gibi sabit varlıkların etkin kullanımını sürdürmek için 

yapılan koruma için kullandığım gider: 30.000  TL 

P) AMORTĠSMAN DEĞERĠ: Aldığımız malın değeri/ekonomik ömrü 

630.000 / 25: 25.200 TL 

Q) Yatırım indirimlerinden yararlanılmamıĢtır. 

R) Vergi : % 0,25 

 

 

 

 

 



6) MEYVE SUYU ÜRETİM İŞLETMESİ   24.06.2021 TARİHLİ BİLANÇOSU  

DÖNEN VARLIKLAR KISA SÜRELİ BORÇLAR 

  

DURAN VARLIKLAR UZUN SÜRELİ BORÇLAR 

Bina:                                       400.000 TL 

DemirbaĢ:                                 50.000 TL 

TaĢıt:                                         80.000 TL 

Makine:                                   100.000 TL 

Banka Kredileri:                     100.000 TL 

ÖZSERMAYE 

Sermaye:                                530.000 TL 

Toplam Aktif:                       630.000 TL Toplam Pasif:                      630.000 TL 

 

7) MEYVE SUYU ÜRETİM İŞLETMESİ GELİR TABLOSU 

SATIŞLAR ( 500.000*5)                                                2.500.000 TL 

SMM                                                   150.800 TL 

BRÜT SATIŞ KARI                                                2.349.200 TL 

PAZ. DAĞ. GİDERLERİ                                                     10.000 TL 

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ                                                     20.000 TL 

AMORTİSMAN GİDERLERİ                                                     25.200 TL 

FAALİYET KARI                                                2.294.200 TL 

VERGİ (25)                                                   573.550 TL 

NET KAR                                                1.745.650 TL 

+AMORTİSMAN GİDERİ                                                     25.200 TL 

NET NAKİT AKIŞI                                                 1.770.650 TL 

 

 

FAALİYET KARI:  Net satışlar- SMM- Faaliyet Giderleri 



Faaliyet Karı: 2.500.000- 150.800 – 10.000 - 20.000- 25.200 = 2.294.200 TL 

8) NET KAR:  SATIŞLAR- SMM- PAZARLAMA DAĞITIM, REKLAM GİD. –

GENEL YÖNETİM  GİDERLERİ- VERGİ : 

NET KAR: 2.500.000 – 150.800- 10.000 – 20.000- 573.550 = 1.745.650 TL 

9) NET NAKİT AKIŞI:  NET KAR+ AMORTİSMAN GİDERLERİ: 

NET NAKİT AKIŞI: 1.745.650 + 25.200 =1.770.650 TL 

10) ORTALAMA KARLILIK ORANI YÖNTEMİ:  BRÜT KAR/ SMM *100 = 

ORTALAMA KARLILIK ORANI : 2.349.200/150.800*100 = 1,557.824 

11) YATIRIM PROJESİNİN GERİ ÖDEME SÜRESİ : 1. Yıldaki nakit giriĢimiz 

1.770.650 TL olduğu için yatırım projemiz ilk yılında kendini öder. 

12) Ġskonto  oranını %15 kabul edersek. 

1 yıl için BD= 1.770.650/ (1+0.15) 

= 1.539695.652 TL  

Ġlk yıl= 1.539695.652 

Geri Ödeme Süresi (iskonto edilmiĢ)  =1+ (630.000-1.539695.652)/ 1.770.650 

= 0.48 

13) NET BUGÜNKÜ DEĞER:  

NBD= İLK YATIRIM HARCAMASI+ NAKİT GİRİŞİ* [(1-(1/1+k)
n 

)/k)] 

K= sermaye maliyeti 

=630.000+1.770.650* [(1-(1/(1+0.14)
20 

/0,14)] 

=630.000+1.770.650* 6.664285714 

=630.000+ 1.18001175 

=118.631175 

 

 

 

 

14) r= 0,14 için 



İlk yatırım harcaması= Nakit Girişi * [(1-(1/(1+k)
n
)/k)] 

630.000=1.770.650*[(1-(1/(1+0,14)
20

)/0,10)] 

630.000=127.4348 

16) Geri ödeme süresi yöntemi, net bugünkü değer yöntemi ve karlılık oranlarıyla projemi 

değerlendirdiğimde projeyi yapacağıma karar verdim. Hem karlılığı yüksek hem de geri 

ödeme süresi düĢük. Büyüme kapasitemde yüksektir. 
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